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Pozvání*)
k druhému

sjezdu českých lékařův a přírodozpytcův
o svátcích svatodušních roku 1882

v Praze.
Prvý sjezd lékařův a přírodozpytcův českých odbývaný roku
1880 značí důstojný projev velké části intelligence české, bylť jím
podán důkaz, že dovedeme si statně vykračovati na dráze přísně
vědecké, a že snahy naše poskytly již slušný majetek duševní.
Každý účastník sjezdu toho chová zajisté v milé vzpo
mínce ony dny pospolitého nadšení, ve kterých cítili jsme se
členy veliké rodiny sledující svorně a se zápalem jediný vzne
šený cíl: pěstovati vědn v jazyku mateřském.
Každý účastník zajisté však také ve dnech oněch zatoužil
o nové příležitosti, při které by se nejen novým úspěchem
vědeckým vykázati a od druha svého o novém poučiti mohl
i tak názory své vytříbil, nýbrž i obnovil ony přátelské styky
osobní, jež nás tehdy tolik byly blažily.
Chtěje ušlechtilé snaze takovéto vyhověti, vyzval již tehdáž
kruh lékařů a přírodozpytců českých nížepsané, aby za vhodné
doby svolali přátele věd našich k novému sjezdu.
I zveme tedy, čestným vyzváním takovým byvše poctěni,
všechny naše lékaře, přírodozpytce,
přátele ved
a vůbec každého, kdo Čítá se k nám, k druhému

přírodozkumných
sjezdu
lékařův

a přírodozpytcův českých, jenž odbývati se bude o svátcích
svatodušních roku 1882 v staroslavné Praze naší, a žádáme
každého, kdož v posvátných vědách našich nalezl vděčný zdroj
poučení pro život svůj i jednání svoje, aby seč mu síly jsou,
přičinil ku zdaru projevu, jenž znamená pokrok vědy vůbec,
české snahy vědecké zvlášť, aby dokázal, že nechce býti po
sledním ve chvíli nynější, ve které častěji nežli kdy jindy obra
cejí se zraky též ciziny k vědecké a duševní vyspělosti naší.
Přihlášky k přednáškám adresovány budtež jednatelům
jednotlivých sekcí.
Přihlášky za účastníky zaslány budtež dru. 0. Novákovi,
*) Upozorňujeme na oznámení v téže příčině učiněné v loňském roč.
tohoto časopisu na str. 190.
Red.
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supplujícímu professoru na c. k. vysoké škole technické (mine
ralogický kabinet v c. k. české technice, Karlovo nám. v Praze).
Podíl bráti na sjezdu mohou: 1. Lékaři a přírodozpytci
vůbec jakožto členové. 2. Příznivci těchto věd jako účastníci.
Lístek pro členy stojí pět zlatých, pro účastníky tři zlaté.
Lístek členský jest vstupenkou do všech přednášek a výstav
a opravňuje k odebírání „Oznamovatele sjezdu," který po dobu
tu vycházeti bude. Účastníci nemohou býti přítomni přednáškám
v nemocnici a nehlasují, jinak požívají těchže práv jako členové.
Zvláštní zajímavosti nabude sjezd uspořádáním výstavy,
která názorně podati má důkaz o odborné produktivní činnosti
českých lékařův a přírodozpytcův a seznámí navštěvovatele
s nejnovějšími pomůckami v oboru vědeckém i praktickém.
I zvou se tímto odborníci, aby oznámili komitétu výstavnímu
(adresa: Prof. dr. A. Fric, České museum), co by si vystaviti
přáli, načež jim program a podmínky výstavní sděleny budou.
Výstava odbývati se bude v místnostech Měšťanské besedy
Pražské a speciální program uveřejní se později.
P r o g r a m sjezdu.
I. Dne 26, května 1882 v 8 hodin večer.
Vzájemné uvítání a seznámení se Pražských a příchozích
účastníků sjezdu na ostrově Žofínském.
II. Dne 27. května v 10 hodin dopoledne.
Zahájení sjezdu ve velkém sále ostrova Žofínského. Volba
předsedy sjezdu a dvou místopředsedův.
Slavnostní řeč pana dra. Holuba.
Konstituování sjezdu ve čtyry odbory a jednotlivé jejich
sekce a sice:
I. Odbor lékařský, jenž obsahuje:
a) Sekci pro lékařství vnitřní. Jednatel docent dr. Emerich Maixner.
b) Sekci pro chirurgii. Jednatel dr. Fr. Michl.
c) Sekci pro lékařství ťheoretické. Jednatel dr. Karel
Chudoba.
d) Sekci pro lékařství státní. Jednatel dr. Václav
Belohradský.
e) Sekci farmaceutickou. Jednatel dr. Alois Jandouš.
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II. Odbor mathematický, jenž obsahuje:
a) Sekci mathematickou. Jednatel prof. Aug. Pánek.
b) Sekci fysikdlní. Jednatel prof. dr. Aug. Seydler.
III. Odbor přírodozkumný, jenž obsahuje:
a) Sekci přírodopisnou. Jednatel doc. dr. Fr. Vejdovský.
b) Sekci chemickou. Jednatel docent Bohuslav Baýman.
c) Sekci anthropologicko-archaeologickou. Jednatel prof.
Josef Smolík.
IV. Odbor paedagogický.
Jednatel profesor Petr Durdík.
Schůze sekcí a odborův odbývají se jednak na klinikách
c. k. všeobecné nemocnice, jednak v místnostech České vysoké školy
technické,
V tomto shromáždění vykoná se volba předsedy pro dru
hou všeobecnou schůzi a dvou místopředsedův.
Ve 12 hodin slavnostní otevření výstavy odborné.
III. Dne 27. května ve 3 hod. odpoledne.
Schůze jednotlivých sekcí v místnostech před tím vy
kázaných.
Schůze a přednášky odbývati se budou od 3 do 5 hodin.
IV. Dne 28. května.
Dopoledne návštěva vědeckých ústavů Pražských, even
tuelně schůze některých sekcí.
Na večer společná hostina na Žofíně.
V. Dne 29. května od 10—12. hodin dopoledne.
Schůze jednotlivých sekcí a přednášky.
VI. Téhož dne ve 3 hodiny odpoledne.
Druhé valné shromáždění sjezdu v místnostech, jež teprve
se určí. Vědecká přednáška pana prof. V. Šafaříka.
VIL Dne 30. května.
Vědecké výlety: 1. do Příbrami za vedení prof. Krejčího,
2. do Kralup za vedení prof. Frice, 3. do Karlštýna za vedení
prof. Čelakovského. Rozchod.
Od komitétu pro druhý sjezd českých lékařův a přírodozpytcův.
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